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Σημαντικό

Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
f Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
g Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από
τον κατασκευαστή.
h Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή
της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
i Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή
από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
• Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις
+ και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.

•
•

Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές
με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

j Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες
μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική
θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών
σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.

Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω
σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και
στην ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς
με το χημικό σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία :

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά
με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και
στην ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε

τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
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Το ραδιόφωνο του μπάνιου
σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.

Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
•
να γνωρίζετε την ώρα
•
να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/MW

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:
•
Κύρια μονάδα
•
Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας 1
a

/VOL
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου.
Προσαρμογή έντασης.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθμών.
• Συντονισμός στον προηγούμενο/επόμενο ραδιοφωνικό
σταθμό.
•
•
•

•
•

Επιλογή προηγούμενου/επόμενου προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
Ρύθμιση ψηφίων ώρας/λεπτών.

b TIMER/BAND
• Ρύθμιση ώρας.
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη.
• Επιλογή ζώνης FM ή MW.
c TUNE/PRESET
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
• Προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών
σταθμών.
d Κεραία
• Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.
e Πίνακας ενδείξεων
• Προβολή πληροφοριών ώρας/ραδιοφώνου.
f +/• Επιλογή προηγούμενου/επόμενου προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Ρύθμιση ψηφίων ώρας/λεπτών.
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Ξεκινήστε
Προσοχή

•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή

η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που
υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά
που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός
μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου __________________________
Αριθμός σειράς ____________________________

Τοποθέτηση μπαταρίας 2
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από

θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες
στη φωτιά.

•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν η συσκευή δεν

χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε την
μπαταρία.
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να
απορρίπτονται σωστά.

1
2
3

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA (δεν παρέχονται) με τη σωστή
πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Τοποθέτηση 3
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια ή να
την αναρτήσετε στο μπάνιο σας από το λουράκι.

Συμβουλή
•• Το λουράκι είναι αφαιρούμενο.

Ρύθμιση ώρας
1
2
3
4
5
6

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε παρατεταμένα το TIMER/BAND.
»» Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε TIMER/BAND για επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Πατήστε TIMER/BAND για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση
1

4

Πατήστε

για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλογή ζώνης FM/MW
1
2

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TIMER/BAND για
εναλλαγή μεταξύ των ζωνών FM/MW.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
1
2
3
4

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε TUNE/PRESET για έναρξη του συντονισμού.
»» Αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις [FM] ή [MW].
Περιστρέψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να
συντονίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε ξανά το TUNE/PRESET για επιβεβαίωση.

Αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 20 προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

1
2

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για 2 δευτερόλεπτα.
»» Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά
ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
»» Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός
μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 προεπιλεγμένους

ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

1
2
3
4
5
6

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε παρατεταμένα το TUNE/PRESET.
»» Ο αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
Περιστρέψτε το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
Πατήστε TUNE/PRESET για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να προγραμματίσετε και
άλλους σταθμούς.
Συμβουλή

•• Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό,
προγραμματίστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού
σταθμού
1
2

Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε +/- για επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού
σταθμού.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι-ραδιόφωνο ώστε να απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
1 Πατήστε το TIMER/BAND επανειλημμένα για την επιλογή
ώρας (σε λεπτά).
»» Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από την
καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:
1 Πατήστε TIMER/BANDεπανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)ή πατήστε .
»» Το εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αφύπνιση
και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.

5

Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση

•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.

Δέκτης
Εύρος συντονισμού

FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz

Πλέγμα συντονισμού

50 KHz (FM), 9 KHz (MW)

Αριθμός προεπιλογών

FM: 20
MW: 20

Γενικά
Τροφοδοσία ρεύματος

3 μπαταρίες AA

Μέγιστη απόδοση ισχύος

300 mW

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία

100 mW

Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Υ x Π x Β)

155 x 89 x 62 χιλ.

Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα

0,41 κιλά
0,25 κιλά
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση

•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής,
ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη
Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε
διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά.
•• Αντικαταστήστε την μπαταρία που έχει εξαντληθεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί
•• Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
•• Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί
•• Αντικαταστήστε την μπαταρία που έχει εξαντληθεί.
•• Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AE3300_00_UM_V1.1

